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Bestuurscommissie openbaar primair onderwijs Ameland 
 

 Besluitenlijst voor de vergadering van  
 

24 januari 2018, 19.30  uur  
 

locatie: gemeentehuis Ballum - Ameland 
 
 
AANWEZIG:  
C. Plagge (voorzitter) 
S. de Haan (vice voorzitter) 
J.N. Schoustra (secretaris) 
D. van Dillen  
W. de Vries (directeur a.i. openbaar basisonderwijs) 
J.J. Werkman (coördinator Onderwijs, Personeel & Organisatie gemeente Ameland) 
 
AFWEZIG: 
 
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom tijdens deze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar en 
opent de vergadering. 
 
1a  Vaststellen agenda 
 
Aan de agenda wordt “vaststellen agenda” onder punt 1 a toegevoegd. Met deze toevoeging wordt de 
agenda vastgesteld. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

 
 Ingekomen stukken: 

Brief ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 december 2017 met betrekking tot 
Wet Normering Topinkomens à voor kennisgeving aangenomen. 
 

 Mededelingen: 
  
Directeur:  
 -mededelingen t.a.v. personeel à voor kennisgeving aangenomen. 

-onderling overleg directie en bestuur OPO Ameland en CBS Koningin Wilhelmina en RKBS 
inplannen. 

 -deelname in werkgroep van de stuurgroep jeugdbeleid à bepalen ideaalplaatje onderwijs- en  
 jeugdvoorzieningen à voor kennisgeving aangenomen. 
      
 team Onderwijs, Personeel & Organisatie 

-college akkoord met voorstel tot herbenoeming BC leden en benoeming nieuw lid à wordt 
behandeld in de vergadering van de gemeenteraad van maart 2018. Nieuw lid BC alvast meenemen 
bij belangrijke onderwerpen, zoals de meerjarenbegroting en relevant materiaal toesturen. 

 
3. Afzender: cluster Samenleving 
 Datum: 13 december 2017 
 Onderwerp: besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2017 
 Advies: vaststellen 
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting: contactpersoon voor laaggeletterdheid is mevrouw C. Plagge. 
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4. Afzender  directie 
 Datum:  9 januari 2018 
 Onderwerp:  meerjarenbegroting OPO Ameland 2018-2022 
 Advies:  bij wijze van voorgenomen besluit vaststellen 
 Besluit: 1. Activastaat zo nodig wijzigen en jaartal veranderen in document met ratio’s. 
  2. Met deze wijzigingen conform advies besloten.  
 Toelichting:  
 
5. Afzender directie  
 Datum: 9 januari 2018 
 Onderwerp: organigram 
 Advies: discussie / bespreken 
 Besluit: 1. Informatie voor kennisgeving aangenomen 
  2.Proces continueren.  
  3.Reacties van bestuursleden over document “toekomstbestendig duurzaam en 

innovatief veranderen in schooljaar 2017-2018 / 2018 -2019 in OPO Ameland” voor 1 
februari naar de directie. 

 Toelichting:   
 
6 Afzender: directie 
 Datum: 24 januari 2018 
 Onderwerp:  tussenstand tussenrapportage  
 Advies: voor kennisgeving aannemen  
 Besluit: conform advies besloten 
 Toelichting  
 
7 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:  rondvraag 
 Advies:  
 Besluit:  
 Toelichting  
 

1. Nieuwe privacywetgeving. Directie bezoekt studiemiddag in februari 2018. Daarna volgt 
terugkoppeling. Wijzigingen gaan in per mei 2018. 

 
2. Jaarlijks lijst met ambts- en huwelijks jubilea aan bestuur ter beschikking stellen.  

 
8 Afzender:  
 Datum:  
 Onderwerp:   sluiting 
 Advies:  
 Besluit:  
     Toelichting 
 
Besloten deel 
 
Stukken ter kennisname: 
 
Vorenstaande besluitenlijst van de in de vergadering van de Bestuurscommissie openbaar primair 
onderwijs Ameland ingekomen stukken en behandelde onderwerpen, is vastgesteld door de 
bestuurscommissie in de vergadering van 7 maart 2018. 
 
De Bestuurscommissie, 
 
 
,voorzitter      , secretaris                             
 
 
  


